
Alle oppgavene skal besvares. Ved sensuren vil oppgavene vektes på følgende måte: 30%
vekt på oppgave 1, 20% vekt på oppgave 2, 20% på oppgave 3 og 30% vekt på oppgave 4.
Utover det vektlegges deloppgaver likt. Prioriter tiden deretter.

Oppgave 1 (vekt: 30%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men
det er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven.

Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi

Y = C + I + G + X −Q (1)

C = zC + c1(Y − T) der 0 < c1 < 1 (2)

I = zI + b1Y der 0 < b1 < 1. (3)

Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig bruk av varer
og tjenester, X er eksport, Q er import og T er nettoskattebeløpet. zC og zI er oppsam-
lingsvariabler som fanger opp alle andre faktorer som påvirker henholdsvis konsumet og
investeringene. c1 og b1 er faste parametre som beskriver hvordan økonomien virker, dvs.
hvordan høyresidevariablene påvirker venstresidevariablene. Vi antar at disse parame-
trene har kjente verdier. Anta også at 1 − c1 − b1 > 0.

Likevektsløsningen for Y er

Y =
1

1 − c1 − b1

(
zC
− c1T + zI + G + X −Q

)
.

(a) Hvilke variabler er endogene i modellen? Er modellen determinert?

I nasjonalregnskapet inngår utgifter nordmenn har på utenlandsreiser som en del av
importen Q. Under koronakrisen ble muligheten til å reise utenlands sterkt begrenset av
smittevernfaglige hensyn. Nå er de fleste reiserestriksjoner lettet og flere nordmenn har
begynt å reise utenlands igjen. Anta at økningen i utenlandsreiser kan fanges opp ved
∆Q > 0.

(b) Hva blir virkningen på BNP som følge av endringen i importen (∆Q > 0)? Vis
matematisk og forklar med ord.
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Anta nå at nettoskattebeløpet er endogent og gitt av følgende ligning

T = tY der 0 < t < 1. (4)

(c) Hvorfor er det rimelig å anta at t > 0? Forklar med ord.

(d) Hva blir likevektsløsningen for Y i denne modellen? Vis matematisk.

(e) Hva blir effekten av sjokket ∆Q > 0 på BNP i denne utvidede modellen? Vis
matematisk og forklar forskjellen mellom svaret ditt her og svaret ditt i deloppgave
(b).

Anta for enkelthetsskyld at offentlig bruk av varer og tjenester G kun består av offentlig
konsum CG, det vil si G = CG. Anta videre at landets sparing er gitt ved

S = Y − C − CG. (5)

(f) Ta utgangspunkt i den utvidede modellen med endogene nettoskatter. Hvordan
påvirkes landets sparing av sjokket ∆Q > 0? Vis matematisk og forklar med ord.

Oppgave 2 (vekt: 20%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men
det er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven.

Ta utgangspunkt i følgende modell for en lukket økonomi

Y = C + I + G

C = zC + c1(Y − T) − c2(i − πe) der 0 < c1 < 1, c2 > 0

I = zI + b1Y − b2(i − πe) der 0 < b1 < 1, b2 > 0

T = zT + tY der 0 < t < 1.

der Y er BNP, C er privat konsum, I er private realinvesteringer, G er offentlig bruk
av varer og tjenester og T er nettoskattebeløpet. i er den nominelle renten og πe er
inflasjonsforventninger, slik at i − πe er realrenten. zC, zI og zT er oppsamlingsvariabler
som fanger opp andre faktorer som påvirker henholdsvis konsumet, investeringene og
nettoskattebeløpet. c1, c2, b1, b2 og t er faste parametre som beskriver hvordan økonomien
fungerer. Anta også at 1 − c1(1 − t) − b1 > 0.
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Modellen kan løses for Y, hvilket gir oss følgende IS-kurve

Y =
1

1 − c1(1 − t) − b1

(
zC
− c1zT + zI + G − (c2 + b2)(i − πe)

)
. (6)

Vi antar videre at modellen har en Phillips-kurve som forklarer sammenhengen mellom
inflasjon og BNP-gapet

π = πe + β
Y − Yn

Yn + zπ, (7)

der zπ er en oppsamlingsvariabel som fanger opp andre endringer i prisene, Yn er poten-
sielt BNP og β > 0 er en fast parameter som beskriver hvordan en endring i BNP-gapet
påvirker inflasjonen.

(a) Anta at gjenåpningen etter koronakrisen førte til økt optimisme blant husholdninger
og bedrifter. Dette kan fanges opp ved ∆zC > 0 og ∆zI > 0. Hva er effekten av disse
sjokkene på BNP og inflasjonen? Vis grafisk og forklar med ord. Du kan anta at
inflasjonen var lik forventet inflasjon (π = πe) og at BNP var lik potensielt BNP
(Y = Yn) før sjokkene inntraff.

(b) Vis grafisk at den nominelle renten kan settes slik at den økte optimismen blant hush-
oldninger og bedrifter ikke får noen effekt på BNP og inflasjon. Forklar mekanismene
med ord.

(c) Drøft kort hvorfor Norges Bank ikke nødvendigvis ville endret renten like mye som
vist i deloppgave (b).

Oppgave 3 (vekt: 20%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men
det er ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven.

Ta utgangspunkt i modellen i Oppgave 2, men anta at sentralbanken nå setter renten i
henhold til følgende renteregel

i = d1(π − π∗) + d2
Y − Yn

Yn + zi der d1 > 0, d2 > 0

der π er inflasjon, π∗ er inflasjonsmålet og zi er en oppsamlingsvariabel som fanger opp
andre endringer i renten. Ved å bruke Phillips-kurven fra Oppgave 2 for å sette inn for
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inflasjon kan renteregelen skrives som

i = d1(πe
− π∗) + d1zπ + (d1β + d2)

Y − Yn

Yn + zi. (8)

Den 8. november la Finansminister Vedum fram regjeringens nye forslag til statsbudsjett
kalt ”Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022”. I finanstalen på Stortinget sa han at reg-
jeringen ønsket å ”...være varsomme med å bruke mer oljepenger, for det kan føre til at
renteoppgangen blir brattere” (Vedum (2021)).

(a) Anta (for enkelthetsskyld) at økonomien i utgangspunktet er i likevekt. Det vil si,
inflasjonen er lik inflasjonsmålet (π = π∗) og BNP er lik potensielt BNP (Y = Yn). Vis
grafisk hvordan BNP, inflasjonen og den nominelle renten påvirkes av økt bruk av
oljepenger i IS-RR-PK-modellen. Forklar mekanismene med ord. Du kan anta at
økt bruk av oljepenger kan fanges opp ved ∆G > 0.

(b) Stemmer utsagnet fra Finansministerens tale overens med analysen din i deloppgave
(a)? Begrunn svaret kort.

(c) Stemmer utsagnet fra Finansministerens tale dersom norsk økonomi befinner seg i
en likviditetsfelle? Drøft kort med ord.

(d) Stemmer utsagnet fra Finansministerens tale dersom Ricardiansk ekvivalens holder?
Drøft kort med ord.

Oppgave 4 (vekt: 30%)

Veiledning: I denne oppgaven skal du drøfte problemstillingen i oppgaven med egne ord. Du kan
gjerne bruke figurer hvis det er nyttig for å få fram poengene dine.

Koronakrisen har truffet næringer ulikt. Enkelte næringer har vært hardt rammet, mens
andre har opplevd vekst. Det har ført til diskusjoner om hvorvidt krisen også vil ha en
langvarig strukturell effekt på norsk næringsliv. Dersom det skulle skje, vil det kunne
medføre et økt misforhold mellom arbeidernes kvalifikasjoner og de kvalifikasjonene
bedriftene ønsker seg.

Hvordan vil en slik mistilpasning mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft kunne
påvirke likevektsledigheten, reallønnen og potensielt BNP?
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